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Súhlas/nesúhlas so spracovaním osobných údajov pre marke  ngové účely

Týmto udeľujem NN spoločným prevádzkovateľom (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, IČO: 35 691 999, 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s., 
Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, IČO: 35 976 853) výslovný súhlas/nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, 
spôsobom a na dobu platnos   defi novanými v Poučení o spracúvaní osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia pre marke  n-
gové účely (hodiace sa vyznačiť krížikom x). Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  
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 ÁNO, súhlas udeľujem. 

 NIE, súhlas neudeľujem.

) Prosím, uveďte číslo zmluvy, ktorú máte uzatvorenú s NN ŽP a/alebo NN DSS a/alebo NN DDS. Tento dokument neslúži 
k zmene údajov uvedených na zmluve.

Meno a priezvisko 

Adresa trvalého pobytu 
Kontaktná adresa 
Dátum narodenia    Číslo zmluvy)

     
E-mail   Telefón    +

*OSUD*1*

*J*

V 

Dňa 
Podpis
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Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:
NN spoloční prevádzkovatelia si v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 
„Nariadenie GDPR“) plnia svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:
Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, 
Slovenská republika, IČO: 35 691 999 (ďalej len „NN ŽP“) a NN Tatry – Sympa  a, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 
811 02 Bra  slava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN DDS“) a NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 
811 02 Bra  slava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“), e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464
Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, klientska 
linka: 0850 111 464
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje 
dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Účel spracúvania osobných údajov: marke  ngové spracúvanie osobných údajov, vrátane šta  s  ckého vyhodnocovania 
údajov pre potreby marke  ngu v telefonickom, písomnom a osobnom styku s dotknutou osobou, ak udelila spoločným 
prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marke  ngové účely, komerčnú komunikáciu vrátane 
zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným 
obdobným spôsobom, ako aj realizácia ponúk produktového por  ólia spoločnos   NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo NN DDS.
Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre marke  ngové účely 
(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) spoločnými prevádzkovateľmi.
Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – fi nanční agen   v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o fi nančnom 
sprostredkovaní a fi nančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné fyzické osoby, prostredníctvom 
ktorých boli získané osobné údaje pre účely marke  ngového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených 
doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci 
IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca – NN 
Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akákoľvek osoba, nad ktorou NN Group 
N.V. vykonáva kontrolu; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnos   
a zákazníckej skúsenos  ; príjemcovia vykonávajúci činnos   reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnos   call 
centra a i. Aktuálny zoznam príjemcov je k dispozícií na www.nn.sk.
Doba uchovávania osobných údajov: od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trvania posledného 
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN DDS a/alebo NN DSS a následne po dobu 3 rokov po ukončení 
tohto posledného zmluvného vzťahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním 
osobných údajov dotknutou osobou, ktorá nie je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN DDS a/alebo 
NN DSS je doba udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v trvaní 3 rokov od jeho udelenia, ak súhlas dotknutá 
osoba neodvolala skôr.
Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profi lovania: Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profi lovanie pre 
marke  ngové účely s osobnými údajmi dotknutej osoby a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu dotknutej 
osoby s NN ŽP a/alebo NN DDS a/alebo NN DSS, ako informácií o poskytovanom produkte, fi nančnými informáciami 
(o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.), ak im boli dotknutou osobou poskytnuté, s výnimkou 
osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej 
osobe a následného poskytnu  a ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym 
fi nančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo 
rozhodnu  e, ktoré je založené výlučne na profi lovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne 
ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany spoločných prevádzkovateľov 
vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profi lovania, práva vyjadriť svoje 
stanovisko, práva napadnúť rozhodnu  e vyplývajúce z profi lovania.
Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, 
právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo 
podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať spoločným prevádzkovateľom alebo každému 
jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; 
pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnos   pla  , že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej 
uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.
Základné čas   dohody spoločných prevádzkovateľov: Predmetom dohody spoločných prevádzkovateľov iden  fi kovaných 
v čas   Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednos   každého prevádzkovateľa 
za plnenie povinnos   a úloh podľa Nariadenia GDPR tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov 
spracúvania a spoločný účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marke  ngové spracúvanie, (ii) kontaktným 
miestom pre dotknutú osobu je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, klientska linka: 
0850 111 464 (iii) doba platnos   dohody spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby 
budú spoloční prevádzkovatelia vykonávať spoločne, (v) povinnos   prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa 
majú poskytovať dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov budú poskytovať spoloční prevádzkovatelia spoločne. Bez 
ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému 
prevádzkovateľovi.
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